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MEMO na 41,9/2020
Da: Secretaria Municipal de Administração
Para: Diretoria de Compras
Att: Joelson Aguiar

Itaituba Pará 30 de Junho de 2020.

Prezado Senhor (aJ,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria elaboração do 1q Tcrmo Aditivo,

do Contrato ne 20!90241celebrado entre a Prefeitura Municipal de ltaituba e a Empresa

INOVATUS SISTEMAS, cujo objeto consiste na contratação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

DE SISTEMAS, necessitando assim ser aditivado até 31 de Dezembro de 2020. Segue

anexo,oficio nq 14/2020-lNovATUS e oficio ne 012/2020-GAB. Diretor Geral-CASITA,

Justificativa e cópia do Contrato.

Solicitamos com maior brevidade possível.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração

Leiliane Pereira Nascim e

Secretária Municipal de Admini
Dec. 

^'. 
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Fone.: (65) 2136-0432
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Ofício ne t4l2020

Atenciosamente'

Élf**+r* 3:I3ffi:i"irorrogação 

do contrato Adminis,ativo n'20190241'

Cuiabá-MT,30 
de Junho de 2020'

Prezados Senhores'

Em resposta ,: o::T;,1:1;i','lli;Jil'll1TH:,iiiill'T:esse 
e nossa anuência na

prorrogrção do contrato Admlntsrto'''"" -- 
. - .:--li,ã.ão do respectivo processo licitatório'

outrossim,,"r"-,=iji:titil:,,""".,,ff niLir": 
jllã5'I§Iiffi í'a"t'n''ao'

§l:lJi.li':ff ::""'J,,T::l

Ficamos à disposiçáo para dirimir eventuais dúvidas'

Edvaldo Marques da Silva

sócio-ProPrietarlo

lnovatus lnformática Ltda
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CNPJ: 29'663' 7 45!OOO1'12

Itaituba, PA, 15 de junho de 2020'

OÍício no 12l2o2l - Gab' Diretor Geral

Ao representante da empresa INOVATUS STSTEMAS DE INFORMATICA LTDA-ME

Prezado Senhor'

Com os cordiais cumprimentos vimos através do presente indagar de

vossa senhoria se haverá ;*t* na continuidade dos serviços obieto do contrato

no 2019024{ Pregáo n" OlltZOtS-pp (Prefeitura)' com objetivo a contratação de

empresa especializada t'i*to*" de serviços de locaçáo de sistemas' tendo em

vista que a vigência do referido contrato ênc'erra-se em 25 de iulho do presente ano

e que a prefeitura de ltaituba tem interesse pela continuidade dos serviços e pelos

mesmos *"'"J;^::"::t'1ll'ou,,,"'' 
dessa empresa' será aditivado o contrato

Até 31 de dezembro de2020'

Certo de Poder contar

estima e apreço'

com seu indisPensável aPoto' elevo votos de

Cordialmente'

Alcebíades de Paiva Macêdo Filho

Diretor Gêral - Dec Mul. 045/2019



JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 1' ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO: 2019024'l

PREGÃ, n" 044/2019'PP

CONTRATADA: INOVATUS SISTEMAS

OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação de

serviços de locação de sistema integrados de Gestão Pública' incluindo

conversão de dados implantaçáo e treinamento'

A COMPANHIA DE AGUA E SANEAMENTO DE ITAITUBA -

CASITA é uma autarquia criada através da Lel Municipal no 3141/20',18'

de 03 de Janeiro de 2018, que tem por finalidade, gerir e controlar os

microssistemas de abastecimentos de água existentes no município'

dando assim maior agilidade na solução de problemas decorrentes de

tempo de uso, problemas com energia elétrica' entre outros'

Considerando que a vigência do referido contrato encerra-se em

25107 t2O2O, diante disso se faz necessário o presente aditivo para

atender as demandas desta prefeitura Municipal de ltaituba ate 31 de

A contrataçáo deste serviço devera oferecer recurso tecnológico à

CASITA, para o efetivo incremento da arrecadaçáo' geração de boletos

e cadastramento de usuários' por meio de açÓes e procedimentos que

racionalizam a forma de administrar a cobrança desta taxa

Dezembro de 2020

sim sendo, é de suma ortância a ProrrogE, as

conclusão
a Empresa

mencionada' devendo r rncorporado ao contr

ação de PÍazo PaÍa

ato já celebrado com

t.'

Leilia Perei A SCI

Secretária M çao

Dec. Mun. nq 00
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